Din samarbejdspartner
når det gælder

danske pølser

Bliv forhandler af Tican’s danske kvalitetspølser

Tican ejes af ca. 350 danske svineproducenter i det nordvestlige Jylland omkring slagteriet
i Thisted. Størstedelen af Ticans svinekød eksporteres til kunder over hele verden, mens vi
på hjemmemarkedet leverer kød og forædlede produkter til foodservice og detailhandelen.
De originale Tican pølser fremstilles på vores pølsemageri i Ansager, hvor medarbejderne
gør en dyd ud af at fremstille pølser baseret på de bedste danske råvarer. Det er denne
samvittighedsfulde indsats og den høje kvalitetsbevisthed, der gør Ticans pølser til noget
særligt.

Vi har det sortiment du kan sælge

Vi udvikler og tilpasser løbende vores sortiment efter kundernes ønsker. Dette gælder
både i forhold til smagsretninger og den magre pølse med den gode samvittighed.
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Den klassiske røde pølse: 50g & 65g.
Den tykke røde knækpølse: 100g,125g og 150g.
Frankfurter: 125g, 150g, 200g og 230g.
Lange Frankfurter: 150g.
Grillpølser: 70g og 80g.
Special pølser: Hvidløg. Ost. Chili. Jalapeno. Krydder. Berliner.
Halalpølser: kylling og oksekød.
Medister: 100g, 125g, 150g og den klassiske ring på 1 kg.
Pulled pork pølse: 80g og 150g.

Gode grunde til at forhandle Tican’s kvalitetspølser
1. Ingen binding kun gensidig tillid
2. Dansk producerede pølser
3. Et bredt sortiment
4. Opbakning i din profilering
5. Seriøs rådgivning
6. Salgsfremmende materiale
7. God pris på god kvalitet.
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Dekoration af din
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Vi laver gerne en aftale omkring dekoration af din pølsevogn/grillbar.
Tican gør dig synlig i gadebilledet og signalerer
danske kvalitetspølser til dine kunder

Sådan kommer du i kontakt med os
Vi er altid klar til en uforpligtende samtale. Du kan kontakte
os på nedenstående telefonnummer, for at aftale nærmere
omkring et besøg af en Tican sælger.
Tican Foods · Foodservice
Skomagervej 13E, 7100 Vejle
Tlf. 9919 2100, ordre@ticanfoods.dk
www.ticanfoods.dk

Kontaktperson
Casper Lundtang
Tlf. 2810 6119
cal@ticanfoods.dk

